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شناسایی عوامل رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف
چکیده

فرهنگ وقف همانند ساير موضوعات فرهنگي ،دینی ،اجتماعي و اقتصادی براي ورود به قلمرو هنجاري
جامعه و تبديل شدن به فرهنگي فراگير ،نيازمند تشريح ،تبليغ ،بسترسازي و شرايط اجرايي مناسب است.
رسانههاي جمعي عموم ًا و صداوسيما خصوص ًا به عنوان مهمترين كانالهاي فرهنگساز ،در اين زمينه نقش
تعيين كنندهاي ايفا مينمايند .لذا هدف این پژوهش شناسایی عوامل رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف بود.
بدین منظور مؤلفههای رسانهای شامل کارکردهای خبری ،همبستگی ،آموزشی ،سرگرمی و تفریح و جمعیت
شناختی مورد مطالعه قرار گرفت .این تحقیق به روش توصیفی -پیمایشی بوده و نمونه آماری پژوهش  50نفر
از مدیران اوقاف شهر اصفهان می باشد .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد .به منظور
سنجش روایي ،محتوايي و صوري پرسشنامه از روش قضاوت متخصصين استفاده شد و به منظور برآورد پایایی،
از فرمول آلفای کرونباخ استفاده و ضریب پایایی  0/85محاسبه گردید .تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با
استفاده از نرمافزار آماری  spssدر دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد .در بخش آمار توصیفی مشخصههای
آماری مانند :فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون  tتک متغیره ،آزمون آنوا و
آزمون کروسکال والیس ،استفاده شد .بررسی نشان داد که کارکرد آموزشی با میانگین رتبه  3.34و کارکرد خبری با
میانگین رتبه 3.17بیشترین تأثیر و کارکرد همبستگی با میانگین رتبه  2.33وکارکرد سرگرمی و تفریح با میانگین
رتبه  1.16کمترین تأثیر را برترویج فرهنگ وقف داشتند .بر حسب عوامل دموگرافیک نتایج پژوهش حاکی از آن
است که بین نمرات مؤلفههای رسانه بر حسب سن ،تحصیالت و جنس ،تفاوت معناداری وجود ندارد .طبق نتایج
این پژوهش ،در کارکرد اطالعرسانی رسانهها ،معرفی وقف به عنوان الگوی اسالمی ارتقای بازار سرمایه ،در کارکرد
همبستگی ،تقویت وقف به مثابه سرمایه اجتماعی از طریق تغییر احساس مالکیت خصوصی به عمومی ،در کارکرد
آموزشی ،تعلیم وقف سریع و آسیبشناسی وقف و در کارکرد تفریح و سرگرمی ،حرکت به سمت ساخت بازیهای
وقفی ،از مهمترین عوامل رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف هستند.
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 .1مقدمه

وقف به عنوان یک عمل خیر خواهانه و به قصد نیکوکاری صورت می پذیرد .وقف ،سنت
حسنهای است که از دیرباز به اشکال گوناگون در تاریخ بشر وجود داشته و اسالم آن را در مسیری
روشن ،منطقی ،هدفدار ،مترقی و دقیق نهاده است .وقف در لغت به معنای ایستادن ،ماندن و آرام
گرفتن است (عمید .)1953: 1363 ،در اصطالح فقهی ،عقدی است که ثمرۀ آن حبس کردن
اصل و رها کردن منفعت آن است (قلی زاده .)1387:52 ،به عبارت دیگر؛ «حبس کردن چیزی از
طرف مالکش به وجهی از وجوه ،به نحوی که فروش آن ممنوع باشد ،به ارث منتقل نگردد ،قابل
هبه نباشد ،فروخته نشود و به رهن و اجاره و عاریت و از این قبیل داده نشود و صرف آن مال در
جهتی که واقف تعیین کرده است ،باشد» (سالک )78 :1377 ،در مورد اهمیت و ضرورت موضوع
پژوهش باید گفت که «وقف» به عنوان يك فرهنگ متعالي در زمره عاليترين مفاهيم الهي و
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واالترين ارزشها قرار دارد .اگر آثار وقف را بتوان به خوبي به مردم معرفي کرد و در قالبهاي
كليشهاي و بيانهاي ژورناليستي محدود نگردد ،بيشترين و بهترين نتايج را به همراه خواهد داشت.
در اين زمينه مسئل ه اساسي اين است كه ،با تحوالت پر شتاب كنوني در عرصه فرهنگ و ارتباطات
جهاني كه بسياري از نگرشها و روشهاي رايج تربيت ديني ،ما را احاطه كرده است ،نمي توان
با نگرشهاي سطحي و روشهاي صوري ،چنين گنج گرانبهايي را كارآمد ساخت و «رسانهها»
در اين بين از نقش تعيين كنندهاي برخوردارند ،آنچنان كه در اين خصوص حضرت امام خميني
(ره) با تشريح نقش رسانههاي جمعي ،از آنها به عنوان دانشگاه عمومي ياد كرده اند .كه بايد
در تمام سطح كشور گسترش يابند و تمام مردم را متفكر ،مبارز و ديني ،بار بياورند (خمینی،
 .)355 :1378رسانههای نوین در حقیقت ،انفجار اطالعاتی و ارتباطی را به همراه داشتند که این
انفجار ،همه رویکردهای ذهنی متکی به نوعی از برداشتهای تاریخی و سنتی را محو ساختند،
لذا میتوان گفت که وقف ،جهت تداوم حیات اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی جوامع اسالمی ،از
اهمیت بسزایی برخوردار است و جهت تداوم و گسترش این سنت حسنه ،نیاز به زنده نگهداشتن
و ترویج فرهنگ وقف داریم .امروزه رسانهها یکی از بازیگران اصلی در صحنه فرهنگ میباشند که
نقش بیبدیل آنها بر همگان ثابت گردیده است ،بنابراین واضح است که نقش «رسانهها» در باب
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تعمیم فرهنگ احسان و انفاق مال که «وقف» از مصادیق بارز آن است ،نيازمند بررسي دقيق ،همه
جانبه و مستمر است و توجه به اين حوزه مهم است ،چرا كه عمل به اين وظيفه خطير در نهايت
به بيداري و آگاهي جامعه نسبت به مقوله وقف ،منجر خواهد شد و بر عكس ترويج نامناسب آن
و عدم دقت در كاربست اين شيوه ،نتايج نگرانكنندهاي به همراه خواهد داشت.
در این پژوهش با توجه به مطالب ارائه شده ،سؤال مطرح شده اين است كه مؤلفههای رسانهای
مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف کدامند؟ فرضيهها :مجموعهاي از گویه ها از کارکردهای خبری،
همبستگی ،آموزشی ،سرگرمی و تفریح ،رسانه را فراهم آورده است.
 .2چارچوب مفهومی
 .1-2تعریف رسانه

رسانه در لغت به معني رساندن است و در اصطالح؛ وسيلهاي براي نقل و انتقال اطالعات،
ايدهها و افكار افراد يا جامعه و واسطه عيني و عملي در فرآيند برقراري ارتباط است و اكنون آن
چه مصداق اين تعريف است ،وسايلي همانند :روزنامهها ،مجالت ،راديو ،تلويزيون ،ماهواره ،اينترنت
و ...ميباشند (ماهر .)46: ۱۳۷۶ ،قدر مسلم؛ اين رسانهها با چنين قدرتي كه دنيا را به يك دهكده
جهاني تبدیل كردهاند ،در اثر توجه به عواملي كه به آنها اشاره ميگردد ميتوانند در شكلدهي
به نگرشها و رفتارهاي مخاطبان تأثير زيادي داشته باشند.
در رسانههای گذشته مانند مسجد ،حسینیه ،تعزیه ،خطابه و سایر رسانههایی که ریشه در
تاریخ اسالمی -ایرانی دارند ،انتقال پیام برای تبیین ،تفهیم و تعمیق فرهنگی یا فرهنگسازی به
شکل طبیعی و با مشروعیت ذاتی صورت میگیرد .ماهیت چنین رسانههایی به پیا ِم تولید شده،
مشروعیت و مقبولیت میبخشد که آن نیز به نوبه خود ریشه در فرهنگ دینی دارد.
رسانههایی همچون رادیو ،تلویزیون ،ماهواره و اینترنت که از نظر زمانی نسبت به رسانههای
دیگر ،متأخر به حساب میآیند ،با رسانههای گذشته ،دست کم از این منظر متفاوتند که پیوندی
عمیق و ذاتی با مبانی و ارزشهای دینی نداشته و تولد آنها همچون ظهور بسیاری از فناوریهای
دیگر ،با مسائل دینی از ابعاد دینی و تبلیغی و بهرهبرداری عملی نزدیک نمیباشند ،بنابراین
رسانههای مزبور تنها زمانی میتوانند از مشروعیت کافی برخوردار باشند که بتوانند در بستر
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فرهنگ و ارزشهای اسالمی حرکت کنند .یكي از مأموريتهاي اصلي رسانههاي جمعي در جامعه
ما« ،اشاعه فرهنگ وقف» ،حراست از باورها و ارزشهاي اسالمي و شيعي و در نهايت ،راهنمايي
مخاطبان به سوي تعالي و كمال مطلوب خواهد بود .لذا بهره برداری از این شیوههای نوین رسانه،
نه تنها پسندیده بلکه در برخی از موارد ،به عنوان یک ضرورت مطرح می شود که در این زمینه
تعیین حوزهها و مصادیق گسترده آن بر عهده فقها و عالمان دین آشنا با مسائل مربوطه می باشد.
 .2-2کارکردهای رسانه

نقشها و کارکردهایی که برای رسانهها در جامعه تعریف میشود ،در راستای رفع نیازهایی چون
تداوم ،نظم ،یکپارچگی ،هدایت و سازگاری است .از این دیدگاه ،جامعه از عناصر مختلفی تشکیل
میشود که به یکدیگر متکی هستند و به صورت یک نظام در محیط خود فعالیت میکنند .رسانه
یکی از عناصر زیرمجموعه نظام محسوب میشود که بخشهای مختلف نظام را به یکدیگر مرتبط
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میسازند و ضمن تأمین نظم و یکپارچگی درونیِ نظام ،ظرفیت پاسخگویی آن را در بحرانها
براساس واقعیتها افزایش میدهند.
امیل دورکیم با نگاهی کارکردی به جامعه و تشبیه آن به ارگانیسم موجود زنده ،ضمن تأکید
بر نظم و انسجام اجتماعی ،بر اهمیت ارتباط در فرایند حفظ و تحول جامعه و نقشی که این
ارتباط در تولید و بازتولید اجتماع و توافق در مورد مسائل و حفظ تعادل در جامعه ایفا میکند،
اشاره دارد .بنابراین ،تجزیه و تحلیل کارکرد رسانههای جمعی بر نقش رسانهها در حفظ نظم و
ساختار اجتماعی تمرکز دارد و به بررسی این امر می پردازد که رسانهها چگونه برای حفظ تعادل
در جامعه ،نقشهای معینی را انجام میدهند.
کوین ویلیامز ،مشخصههای کارکردگرایی و کارکرد رسانهها را چنین بر میشمارد:
 1.1کارکردگرایی به جامعه به عنوان نظامی از عناصر و بخشهای به هم پیوسته با فعالیتهای
مرتبط به هم ،مداوم و از پیش تعریف شده مینگرد.
 2.2چنین جامعهای به سمت تعادل پویا تمایل دارد و اگر ناهماهنگی در آن رخ دهد ،نیروهای
درون جامعه برای استقرار دوباره نظم دخالت میکنند.
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 3.3تمامی فعالیتهای مرتبط به هم ،مداوم و از پیش تعریف شدهی جامعه ،در حفظ تعادل
سهیم هستند.
 4.4بعضی از فعالیتهای از پیش تعریف شده و مداو ِم جامعه ،برای بقای آن ضرورت دارند.
 5.5رسانههای ارتباط جمعی یکی از این فعالیتهای از پیش تعیین شده و مداوم هستند و در
حفظ ثبات و تعادل جامعه نقش دارند.
 6.6ارتباط جمعی یکی از عناصر الزم و ضروری ساختار جامعه است و جامعه بدون آن نمیتواند
به حیات خود ادامه دهد.
 7.7وسایل ارتباط جمعی در صورت خلقِ بی نظمی و ناهماهنگی ،دارای کژ کارکرد میشوند.
(ویلیامز)14 : 1386 ،
از دیگر نظریه پردازان ارتباطاتهارولد السول است که کارکردهای رسانهها را به چهار گروه
زیر تقسیم کرد:
الف) نظارت بر محيط :نقش خبرى

به عقيده «السول» يكى از نقشهاى مهم وسايل ارتباط جمعى ،نظارت بر محيط زندگى
انسانى است .وسايل ارتباط جمعى با تهيه و پخش اخبار و اطالعات ،افراد جامعه را با محيط
زندگى خود آشنا مىكنند و با اين كار ،افراد را آماده مىسازند تا از محيط خود اطالع كافى
بهدست آورند .از طريق اخبار و اطالعات است كه مردم مىتوانند شرايط محيط را بشناسند و
عكسالعملهاى الزم را براى انطباق با محيط پيدا كنند .نقش نظارت بر محيط و ضرورت هماهنگى
افراد با دگرگونيهاى جامعه ،لزوم انتشار اخبار را توجيه مىكند و اين همان نقش اصلىِ وسايل
ارتباط جمعى در جوامع سرمايهدارى است.
ب) همبستگى اجتماعى :نقش تفسير و راهنمايى

اين نقش ،مكمل نقش قبلى است كه براساس ضرورت نظارت بر محيط ،لزوم همبستگى افراد
را در اين مورد يادآورى مىكند .در اين زمينه ،نقش تجزيهو تحليل و تفسير رويدادها و مسائل
زندگى و همچنين راهنمايى افكار عمومى و نيز تبليغات سياسى ،براى همبستگى اجتماعى اهميت
خاصی دارد .براساس نقش دوّم ،لزوم تكميل اخبار ،مطرح مىشود .در اين مورد هم تفسيرها،
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از زمينه كلى سياستهاى خبرى جدا نيستند و عقايد سياسى و ارزشهاى فرهنگى موردنظر
روزنامهنگاران و منافع حرفهاى و طبقاتى آنان ،باعث مىشود كه ب ه طور مستقيم يا غيرمستقيم
از نظام حاكم حمايت كنند (آشنا.)19: 1380 ،
ج) انتقال ميراث فرهنگى :نقش آموزشى

در اين نقش ،معيارهاى خاصى براى انتقال ميراث فرهنگى مورد توجه قرار مىگيرند .اين
معيارها و ارزشها عالو ه بر رواج در جوامع غربى به جوامع ديگر هم انتقال مىيابند .وسايل ارتباط
جمعى ،عقايد مربوط به دموكراسى ،آزادىِ فردى ،حقوق بشر و غيره را بهعنوان مهمترين معيارهاى
نظام حاكم در غرب پا برجا نگه مىدارند و در دنيا ترويج مىدهند (مک کوئیل.)54: 1382 ،
د) سرگرمى :نقش تفريحى

در سال  1959يعنى  18سال پس از طبقهبندى «هارولد السول» 1درباره نقشهاى اجتماعى
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وسايل ارتباط جمعى ،يك جامعهشناس آمريكايى به نام «چارلز رايت» 2در كتابى با عنوان چشمانداز
جامعهشناختى ارتباطات جمعى ،10نقش چهارمى براى وسايل ارتباط جمعى درنظر گرفت كه
همان نقش تفريحى يا سرگرمكننده است .وى در نظراتش يادآورى كرد كه در هر جامعهاى
وسايل ارتباط جمعى بايد امكانات تفريحى را براى همه افراد فراهم كنند زيرا كه افراد در محيط
كار خسته مىشوند و وسايل ارتباط جمعى براى ايجاد سرگرمى و ايجاد محيط فراغت مىتوانند
به آنان كمك كنند .البته مدتها پيش از آن ،برخى از متفكران و محققان اروپايى -متخصص در
رواندرمانى -به نقش سرگرمكننده وسايل ارتباط جمعى اشاره كرده بودند ولى «رايت» در تكميل
طبقهبندى «السول» ،اين نقش را بهطور دقيق ،بهعنوان يك نقش مكمل ،اضافه كرد.

1. Harold lasswell
2. C. Wright Mills

شناسایی عوامل رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف

 .3-2نقش رسانههاي جمعي در گسترش فرهنگ وقف

امروزه رسانهها ،فناوري ارتباطات و اطالعات با شكل بخشيدن به افكار ،انديشه ها ،احساسات و
خواستههاي بشر ،مهمترين و اساسيترين ابزار قدرت شناخته ميشوند ،چراكه بر درونيترين اليههاي
ذهن و روان انسانها تأثير ميگذارند و حتي سليقهها را نيز تغيير ميدهند و در خصوص فرهنگسازي
و شكلدهي به شخصيت افراد ،نقش برجسته و گاه منحصر به فردي ايفا مينمايند.
در رابطه با «فرهنگ وقف» ،رسانههاي ارتباط جمعي هم بايد به عنوان بخشي از نهادهاي مدني
و فرهنگي جامعه ،مجري باشند و هم اينكه ساير بخشها و مردم را نسبت به جوانب مختلف اين
فرهنگ متمايل نمايند ،زيرا اساسيترين وظيفه و نقش رسانههاي ارتباطي ،به ويژه صدا و سيما در
جهت نهادي شدن ساختاري و رفتاري فرهنگ فوق ،بايد همان «فرهنگ سازي» باشد.
رسانههاي جمعي با ساز و كارهاي مناسب و اقدامات متنوع و برنامهریزی شده قادرخواهند بود تا
به گسترش «فرهنگ وقف» در بين سطوح مختلف جامعه كمك نمايند .رسانه با افزايش سطح آگاهي
مردم از جايگاه فرهنگ وقف در نظام هنجاري ديني و تأكيد بر اهميت آن در جامعه با استفاده از
تحلیلهای واقع بینانهای همچون برابری و بخشش که آیات شریف از جمله آیه  2سوره بقره «هلل ما
فی السماوات و ما فی االرض» :ازآن خداست هرچه در آسمانها و زمین است (قرآن کریم:1373 ،
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 )284و همچنین آیه  24سوره نور « ...و اتوهم من مال اهلل الذی اتاکم» :و از آن مال که خدا به
شما داده است به آنها بدهید (قرآن کریم ،)33 :1373 ،مصادیق بارزی از این آگاهی بخشیها به
حساب میآیند بهره ببرند .مسلماً آگاهي از هر چيزي ،زمينه ساز كشش به سمت آن بوده و بديهي
است وقتي در مورد پديدهاي فاقد آگاهي باشيم ،نسبت به آن هيچ گرايشي نخواهيم داشت ،بيان و
تشريح مصادیق و كاركردهاي فرهنگ وقف براي مردم و همچنین اشاره به آثار زيان بار ناشي از
عدم توجه به این مهم ،ايجاد يك محيط مناسب و برجسته سازي ،كمك به شكلگيري طرز فكرها و
انگارههاي مثبت و سازنده ،اجتناب از تصورات قالبي و بيانهاي كليشهاي ،هدايت و راهنمايي نگرشها
در جهت التزام عملي نسبت به كاربست اين فرهنگ را در پی خواهد داشت« .فرهنگ متعالي وقف»
با انديشهها ،الگوهاي اخالقي و رفتاري منبعث از قرآن و احاديث به لحاظ رسانهاي نيز به يك شرايط
و فضاي مناسبي نياز دارد تا مورد تأمل و شناخت صحيح تمامي اقشار مردم قرار گيرد و با اقبال
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حداكثري روبرو گردد و ميزان موفقيت رسانهها با در نظر گرفتن زمينهها ،امكانات و عوامل جانبي
تأثيرگذار در اين خصوص گام بلندي در ايجاد فضاي مطلوب براي اشاعه اين فرهنگ ناب در سطح
جامعه خواهد بود (هاشمی.)1393،

وقف خود یک رسانه است .رسانهای که حامل پیام نیکوکاری است و برای فراگیر شدن و
رسانهای شدن ،نیاز به ارتباط رسانهای دارد .حسن بشیر در کتاب فرهنگ وقف ،عوامل مؤثر در
ارتباط رسانهای وقف را اینگونه تشریح میکند :
الف) معنای گستردهی انسانی

وقف چنانچه بخواهد به حرکت جهانی تبدیل شود ،نیازمند تبدیل شدن به یک معنای جهانی
است که بر پایهی فهم دقیق از معنای «انسانیت» استوار باشد که البته رسانه و ارتباطات در این
مهم نقش بسزایی دارند.
ب) بازنمایی مناسب رسانهای

تبدیل شدن وقف به یک حرکت جهانی ،نیازمند بازنمایی مناسب رسانهای است .به رغم عدم
حضور جدی وقف رسانهای در جوامع انسانی ،به دلیل رویکرد انسانی افراد و جوامع مختلف ،این
حرکت هیچگاه از ذهن و اقدام عملی انسانها حذف نشده و به فراموشی سپرده نشده است،

شناسایی عوامل رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف

بنابراین چنانچه رسانهها پیام وقف را به عنوان یک امر مهم انسانی و یک حوزه ارتباط ضروری
تلقی کنند ،این پیام میتواند ظرفیتهای جهانی خود را به نمایش درآورد.
ج) آگاهسازی کارکردی

کارکردهای یک رسانه گرچه برای متخصصان رسانهای امری آشکار و روشن است ،اما به
معنای این نیست که این واقعیت برای همهی افراد جامعه به شکل یکسان ،ملموس و مشخص
باشد .به همین دلیل اگر وقف ،یک رسانه است ،که هست ،بنابراین تبیین کارکردهای آن برای
آحاد جامعه ،یک ضرورت است .بدون آگاهسازی کارکردی وقف به مثابه رسانه ،پیام رسانهای
وقف ،نمیتواند جهانگیر شود .آگاهسازی کارکردی وقف ،نباید تنها به اهداف و تأثیرگذاریهای
مستقیم و مقطعی آن منتهی شود .کارکردهای وقف ،در هر دوره میتوانند از تنوع و تعددهای
گوناگونی برخوردار باشند ،بنابراین آگاهسازی فردی و اجتماعی در مورد کارکردهای وقف ،باید به
شکل مداوم صورت گرفته و به عنوان یک «ارتباط مستمر» تلقی شود.
د) شیوههای خدمت گزاری ماندگار

با توجه به ضرورت استمرار آگاه سازی کارکردی وقف و طرح مداوم آن در سانههای گوناگون،
باید شیوههای خدمت گذاری ماندگار نیز تبیین شوند .وقف ،اگر یک خدمت ماندگار است ،بنابراین
برای تحقق آنبه دنبال شیوههای جدیدی بود که بتواند این خدمت ماندگار را در سطح جهانی
ماندگار سازد.فهم جهانی وقف ،نیازمند فهم خدمات جهانی است .خدمات جهانی نباید در مرزهای
خاصی محصور شوند( .بشیر)1393 ،
 .2-4وظایف رسانهای در جهت ترویج فرهنگ وقف

رسانه ابزاري است براي بر قراري ارتباط که يا حامل و يا واسط پيام است) گيل و آدمز1384 ،
 .)70:یکی از مسائلی که در زمینه «وقف» قابل طرح است ،بحث جذب افراد متمکن در زمینه
«وقف» و موقوفات است .با این نوع مخاطبشناسی مشخص میشود که گروه هدف در هر جامعه
و گروه اجتماعی چه کسانی هستند .این مسئله به صورت خاص به تولید پیام برای تاثیربخشی
کمک خواهد کرد .اگر قرار باشد «وقف» به عنوان یک سنت دینی در جامعه جریان یابد و امتداد
پیدا کند ،ناگزیر هستیم که فرایندی را در قالب جامعهپذیری مستمر در جامعه تعریف کنیم .این
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فرایند وقتی موفق خواهد شد که نوعی فضاسازی در سطح جامعه اتفاق بیفتد .فضاسازی رسانهای
از جمله کارهایی است که در آن رسانهها هر کدام با توجه به توان خود به تولید محصوالت فرهنگی
اقدام میکنند .قبل از تولید این محصوالت ،باید مشخص نمود که اوالً «وقف» قرار است چگونه
در جامعه معرفی شود و ثانیاً در نظام اجتماعی ما «وقف» به چه نیازهایی قرار است ،پاسخ گوید؟
«وقف» در صورت فراگير شدن و پيوند يافتن با فرهنگ عمومي جامعه ،پيامدهاي اجرايي
مثبت و آثار فردي و اجتماعي قابل توجهي به همراه خواهد داشت .برخي از اين آثار شامل :تقويت
حساسيت عمومي و وجدان جمعي ،شكوفايي روح تعهد گروهي و مشاركت اجتماعي ،بسترسازي
براي اشاعهي ارزشهاي متعالي و امور خير ،اجراي بهتر قوانين،كاهش تدريجي انحرافات اجتماعي،
تحكيم و تثبيت هنجارهاي جامعه ،باال بردن آمادگي براي پذيرش الزامات ديني و جريان يافتن
فرهنگ ديني در سطوح مختلف جامعه ميباشد .درخصوص پيامدها و كاركردهاي فوقالذكر و

144

پيشگفته بايد به نقش سازنده رسانههاي جمعي در دو فرآيند مكمل «جامعهپذيری»« ،1كنترل
اجتماعی» 2و نيز تأثيرات سيستمي اين عوامل در گسترش فرهنگ وقف توجه نمود .البته تأكيد
بر نقش رسانهها در ترويج اين فرهنگ ،به معني ناديده گرفتن و كماهميت تلقي نمودن نقش
ساير عوامل نيست ،چرا كه حتماً عناصر ديگري نيز در اين حوزه اثرگذار هستند (هاشمی.)1393 ،
 .3پیشینه پژوهش

هاشمی ( )1393در پژوهشی با عنوان نقش رسانههای ارتباط جمعی در ترويج فرهنگ وقف
در جامعه و با تحليلي علمي و با رويكردي االهياتي و جامعه شناختي و روش تحقیق اسنادی ،به
بحث و بررسي پيرامون نقش و كاركرد رسانهها در احياء ،ترويج ،پيرايهزدايي و زمينهسازي هرچه
بهتر و بيشتر اين فرهنگ متعالي در جامعه پرداخت و به این نتیجه رسید که عواملی همچون
قدرت و نفوذ رسانهها ،استفادهی رسانهها از شيوههاي همبسته ،هنجاري و ارشادي ،بهجاي
شيوههاي دستوري و ديكتهاي ،بسترسازيهاي رسانهها در جهت پيروي داوطلبانه مخاطبين،
بسترسازي جهت ايجاد همنوايي بيشتر ،همنوايي و همسويي رسانهها با زيرساختهاي مشترک
1. Socialization
2. Social Control

شناسایی عوامل رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف

مذهبی ،انسانی ،فرهنگي و اجتماعي ،اقدامات تبليغي رسانهها در راستاي حمايت از هنجارها،
زمانشناسي ،ارائه برنامههاي آموزشي و تحليلي ،تداوم برنامهها در طول سال ،پرهيز از روزمرگي
و اغراق ،استفاده از چهرههاي علمي و فرهنگي مقبول و نافذ در گفتار و عمل براي سطوح فكري
و فرهنگي مختلف مخاطبين و اجتناب از پخش صدا و تصوير چهرههاي تكراري با مقبوليت اندك
اجتماعي ،سادهگويي به همراه الگوسازي عملي مبتني بر فرهنگ ديني ،ايراني و بومي ،استفاده از
رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم رهبري در خصوص اين فرهنگ به همراه استفاده از ظرفيت
سازمانهايي همچون اوقاف و امور خیریه ،استفاده از ظرفيت رسانههاي استاني در كنار رسانه
ملي كه قطعاً در توسعه و تسري فرهنگ وقف مؤثرخواهد بود.
کاظمزاده ( )1393در پژوهشی به نام «نقش وسایل ارتباط جمعی در ترویج و توسعه فرهنگ
وقف» با رویکرد تحلیلی -تفسیری و با هدف بهرهمندی از ظرفیتهای رسانهای جهت گسترش
فرهنگ دینی و تحقق مقاصد آیین حق الهی از جمله ترویج سنت حسنه وقف ،به تحقیقی پرداخته
و در آن به نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در ترویج و توسعه فرهنگ وقف و راهبردها ،راهکارها
و برنامههایی برای توسعهی این آئین و سنت حسنه در جامعه اسالمی و به خصوص جایگاه آن
در کشورمان پرداخته است و به این نتیجه نائل شده که آثار و کاردکردهای آموزش رسانهای بر
توسعه فرهنگ وقف ،تنها از طریق نهادهای رسمی میسر نیست؛ بلکه وسایل ارتباط جمعی نیز
می توانند به عنوان مکمل نهادهای رسمی آموزش باشند .رسانههای یاد شده در این تحقیق ،نقش
مهمی درزندگی آحاد مردم کشورمان ایفا می کنند .از این رو ،تأثیر آنها بر روی ابعاد گوناگون
شخصیت مردم ،از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.
باهنر ( )1387در پژوهشی با عنوان «رسانهها و دین» به این نتیجه میرسد که وقف به مثابه

رسانهای که مشروعیت خود را از یکسو از دین مبین اسالم و از سوی دیگر از اخالق انسانی
میگیرد و به عنوان یک حرکت فردی -اجتماعی در جامعه تلقی می شود ،یک ابزار سنتی ارتباطی
است که از طریق ابزارهای نوین ارتباطی ،سیستم اجتماعی را به ارتباطات رسانهای و کاربردهای
فردی رسانهها را به نیازهای فردی و اجتماعی ما پیوند میزند.
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طباطبائی و بهار ( )1395در پژوهشی با عنوان «بازنمایی وقف در رسانه» با روش تحلیل
محتوا به بررسی فصلنامه «وقف ،میراث جاویدان» بین سالهای  1391تا  1393میپردازد و
نتیجه میگیرد استفاده از روزنامهنگاران حرفهای ،توجه بیشتر به انتخاب تیترها و طرح روی
جلد ،استفاده بیشتر از تجارب کشورهای دیگر و استفاده از مقاالت و کتابهای خارجی که در
این زمینه منتشر شده ،توجه بیشتر به دوره معاصر و وقفیات و واقفانی که در حال حاضر در قید
حیات و مشغول فعالیت هستند ،تعادل بیشتر در نویسندگان از نظر جنسی و تحصیلی ،نگارش
سرمقالههایی دقیق با موضوع و هدف مشخص که بتواند سئواالتی در حوزه وقف طرح کرده و
بهدنبال ارائهی پاسخ و راهکار مناسب باشد و استفاده از روشهای تحقیق متنوع تروکاستن از نگاه
تاریخی و رفتن به سوی مسئلهمحوری ،برای ترویج فرهنگ وقف در جامعه میتواند این رسانه را
در مسیر هدف اصلی خود که همان ترویج فرهنگ وقف است یاری دهد.
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قدس ورزنده و همکاران ( )1395در پژوهشی با عنوان «وقف رسانهای شده ،نیایش دائمی
بسترساز رستگاری و نیز اقتصاد مقاومتی ،اهرمی مناسب جهت مقابله با تهاجمات و تحریمهای
اقتصادی دشمنان نظام جمهوری اسالمی ایران» پرداخته و تالش نمودهاند از نمودارهای هندسی
و معادالت ریاضی جهت افزایش سطح باور مخاطبان جوان به ویژه دانشجویان و تحصیلکردگان
دانشگاهی که در معرض تبلیغات جهان غرب با طرز تفکر سکوالریستی مبتنی بر نظام مدرنیته و
متکی برتکنولوژیهای پیشرفته روز قرارگرفتهاند ،بهره جویند و با عنایت به آیه سوم سوره بقره
که میفرماید« :الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقناهم ینفقون» و آیه قبل از آن به
راحتی میتوان چنین استنباط نمود که بیشک هدایت بندگان متقی و پرهیزگار خداوند بر سه
پایه اساسی متکی است .ایمان به جهان غیب ،بر پا کردن نماز و انفاق در راه خدا از آنچه روزیشان
نمودهایم و مقوله وقف یکی از مصادیق بارز پایه سوم رستگاری بشر است.
بابایی ( ) 1390در پژوهشی با نام «وقف ،از چشمانداز نشانهشناسي» با بررسی وقف از نگاه
نشانهشناختي ،وقف را به مثابهی يك نشانهی گويا که با ما سخن ميگويد و از اجتماع حاضر و
تاريخ گذشته گزارش ميدهد معرفی مینماید .وقف از چشمانداز نشانهشناسي ،سخنان بسياري
براي گفتن دارد كه در اين مقاله به شش نشانه بسنده شده است .ارتباط اين نشانهها با وقف ،از

شناسایی عوامل رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف

نوع ارتباط آيينه با اشياء است؛ آنچنان كه آيينه ،ما را به خود نشان ميدهد ،وقف نيز تاريخ و
چگونگي رفتارها و فرهنگ پيشينيان ما را براي ما و ما را براي آيندگان مينماياند .نشانههايي كه
در اين نوشتار كوتاه به آنها اشاره ميشود ،به اين قرار است .1:ايمان به آخرت؛ .2اميد به آينده
و اعتماد به فضل الهي؛ .3سنجهی اخالق و ترازوي نوعدوستي؛ .4علمگرايي؛ .5رونق اقتصادي؛.6
آزمون تعهد ديني و پايبندي به قانون.
میرعباسی ( )1394در تحقیقی با عنوان «جامعهپذیری دینی وقف و نقش رسانه در آن» در پی
پاسخ به این سئوال است که« :چگونه میتوان از رسانهها برای نهادینه کردن سنت وقف در جامعه
اسالمی استفاده کرد؟» برای پاسخ به این سئوال ،دو سطح از تحلیل را مورد توجه قرار میدهد؛
در سطح خرد نیاز است که مخاطبان رسانه بر اساس وضعیت اقتصادی -اجتماعی ،دینی و چرخه
زندگی مورد مطالعه قرار گیرند و با توجه به نیازهای هر گروه پیامهای الزم برای همان گروه تعریف
شود .در سطح کالن از عنصر پژوهش برای تولید پیام و هم چنین نیازهای موقوفات هر منطقه
سخن به میان آمد و مشخص گردید فضاسازی رسانهها وقتی امکانپذیر است که برنامهای جامع
و مدون در زمینه وقف وجود داشته باشد و در این برنامه سطوح مختلف بحث وقف دیده شود.
شاید بهترین پاسخی که به سئوال مطرح شده ،میتوان داد این است که ،میتوان انتظار داشت با
شناخت ابعاد وقف و توجه به تکثر و متفاوت بودن رسانهها و هم چنین سیاستگزاری دقیق در
سطح کالن ،برای تمام مخاطبان حاضر در سطح جامعه در زمینه وقف ،پیام مناسب ،تولید و عرضه
نمود و رسانهها میتوانند نقش پررنگی ،در سطح جامعه و حوزه جامعهپذیری دینی ،ایفا نماید.
 .4روش تحقیق

با توجه به موضوع و هدف تحقیق و براساس موارد موجود در کتب روش تحقیق ،روش این
تحقیق پیمایشی میباشد .برای تجزیه و تحلیل آماری یافتههای خام تحقیق ،از میانگین و آزمون
تی استفاده گردید .این امر به دلیل تأیید یا رد فرضیه صفر در هر فرضیه و قدرت باالی این آزمون
آماری در انجام چنین کاری صورت گرفته است .جامعه آماري پژوهش مدیران اوقاف استان اصفهان
میباشند .اعضاء جامعه در اين تحقيق  150نفر میباشد و حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران،
 50نفر خواهد شد .برای دستیابی به نظرات نمونه تحقیق و همچنین امکانات محدود محقق،
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بهترین روش برای جمع آوری این اطالعات ،استفاده از پرسشنامه محقق ساخته میباشد که بر
اساس کارکردهای رسانهای از منظرهارولد السول و تعریف کارکردهای رسانه از چهار کارکرد
خبری ،همبستگی ،آموزشی ،سرگرمی و تفریح بررسی و استخراج گردید ،پرسشنامه  28سئوالی
بر اساس طیف لیکرت و با گنجاندن گزینههای خیلی کم تا خیلی زیاد ،طراحی و بین اعضای
نمونه توزیع گردید .دراین راستا با طرح سئواالتی ،به مهمترین و ارجحترین مؤلفههای رسانهای از
کارکردهای خبری ،همبستگی ،آموزشی و تفریح و سرگرمی پرداخته و نتایج آن استخراج گردید:
yyمؤلفههای رسانهای مؤثر بر مبنای کارکرد خبری در ترویج فرهنگ وقف کدامند؟
yyمؤلفههای رسانهای مؤثر بر مبنای کارکرد همبستگی در ترویج فرهنگ وقف کدامند؟
yyمؤلفههای رسانهای مؤثر بر مبنای کارکرد آموزشی در ترویج فرهنگ وقف کدامند؟
yyمؤلفههای رسانهای مؤثر بر مبنای کارکرد تفریح و سرگرمی در ترویج فرهنگ وقف کدامند؟

148

yyمؤلفههای رسانهای مؤثر در ترویج فرهنگ وقف بر اساس ویژگیهای جمعیتشناختی
پاسخگویان (سن ،جنس و )...کدامند؟
 .5یافتههای تحقیق

تشریح یافتههای توصیفی مورد مطالعه با استفاده از آمار توصیفی ابتدا دادههای جمعیت شناختی
پرسشنامه و سپس دادههای مربوط به سئواالت پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

سن

شاخص آماری

فراوانی

درصد فراوانی

30-20

8

16/0

40-31

17

34/0

50-41

20

40/0

60-51

3

6/0

جمع

48

96/0

جدول .1توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن

شناسایی عوامل رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف

بر اساس یافتههای جدول ( 16/0 ،)1درصد شرکتکنندگان در پژوهش ،بین  20تا 34 ،30
درصد بین  31تا  40/0 ،40درصد بین  41تا  6/0 ،50درصد بین  51تا  60میباشد.
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نمودار  .1توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن
شاخص آماری

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

46

92/0

زن

4

8/0

جمع

50

100/0

جنس

جدول .2توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس

بر اساس یافتههای جدول ( 92/0 ،)2درصد شرکتکنندگان در پژوهش ،با فراوانی  46نفر
مرد 8/0 ،درصد با فراوانی  4نفر زن میباشد.
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نمودار  .2توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس
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شاخص آماری

فراوانی

درصد فراوانی

دیپلم

10

20/0

فوق دیپلم

20

40/0

لیسانس و فوق لیسانس

13

26/0

دکتری

3

6/0

جمع

50

100/0

مدرک

جدول  .3توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب مدرک

بر اساس یافتههای جدول ( ،)3-4از بین شرکت کنندگان در پژوهش 20/0 ،درصد دیپلم،
 40/0درصد فوق دیپلم 26 ،درصد لیسانس و فوق لیسانس 6/0 ،درصد دکتری می باشد.

شناسایی عوامل رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف
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نمودار  .3توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب مدرک
یافتههای مربوط به سئواالت تحقیق

سئوال اول  :مؤلفههای رسانهای مؤثر بر مبنای کارکرد خبری در ترویج فرهنگ وقف کدامند؟

کارکرد خبری

شاخص آماری

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین رتبه

معرفی موقوفات جدید به همراه جزئیات آن
از بعد اقتصادی

فراوانی
درصد

20
40/0

7
14/0

18
36/0

1
2/0

4
8/0

2/24

اطالعرسانی در مورد نقش موقوفات در بازار
بورس و سرمایه

فراوانی
درصد

7
14/0

13
26/0

11
22/0

10
20/0

9
18/0

3/02

معرفی نرمافزارها و پایگاههای اینترنتی
مرتبط با وقف

فراوانی
درصد

13
26/0

11
22/0

12
24/0

10
20/0

4
8/0

2/62

نشان دادن ثمرات وقف و مصاحبه با واقفین

فراوانی
درصد

14
28/0

13
26/0

12
24/0

8
16/0

2
4/0

2/40
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شاخص آماری

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین رتبه
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کارکرد خبری

نمایش نقش وقف در تأمین امنیت اجتماعی

فراوانی
درصد

14
28/0

18
36/0

6
12/0

9
18/0

3
6/0

2/38

نمایش نقش وقف در فقرزدائی

فراوانی
درصد

19
38/0

8
16/0

12
24/0

10
20/0

1
2/0

2/32

معرفی پدیده موقوفه خواری و
موقوفهخواران

فراوانی
درصد

12
24/0

13
26/0

8
16/0

5
10/0

12
24/0

2/84

ارتباط وقف با توسعه گردشگری

فراوانی
درصد

13
26/0

14
28/0

12
24/0

4
8/0

7
14/0

2/56

جدول  .4توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب کارکرد خبری

یافتههای جدول ( )4حاکی از آن است که بیشترین میانگین رتبه نمره پاسخ بر حسب کارکرد
خبری با  3/02مربوط به گویهی (اطالعرسانی در مورد نقش موقوفات در بازار بورس و سرمایه)
و کمترین میانگین رتبه نمره پاسخ با  2/24مربوط به گویهی (معرفی موقوفات جدید به همراه
جزئیات آن از بعد اقتصادی) بوده است.

نمودار  .5توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب کارکرد خبری

شناسایی عوامل رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف

لوین

درجه آزادی1

درجه آزادی2

سطح معناداری

10/593

15

21

0/000

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

بین گروه

3433/57

23

149/28

37/77

0/000

درون گروه

83/00

21

3/95

----

----

کل

3516/57

44

----

-----

----

جدول  .5مؤلفههای رسانهای مؤثر از کارکرد خبری بر ترویج فرهنگ وقف

همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود ،آماره  Fبرابر با  37/77و سطح معناداری 0/000
است .همچنین نتایج آزمون  Tنشان داد که کارکرد خبری ،با میانگین  3/17کارکرد قابل قبولی
میباشد و میتواند بر ترویج فرهنگ وقف از طریق رسانهها اثرگذار باشد .از آنجا که این میانگین
از میانگین فرضی  3باالتر است قابل پذیرش میباشد.
سئوال دوم  :مؤلفههای رسانهای مؤثر بر مبنای کارکرد همبستگی در ترویج فرهنگ وقف کدامند؟

کارکرد همبستگی

شاخص آماری

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین رتبه

تبدیل احساس مالکیت خصوصی به
مالکیت عمومی

فراوانی
درصد

13
26/0

12
24/0

12
24/0

5
10/0

6
12/0

2/56

ایجاد احساس تعلق بیشتر به دین و
آموزههای دینی

فراوانی
درصد

17
34/0

21
42/0

11
22/0

0
0

0
0

1/87

ایجاد همبستگی اجتماعی از طریق
گردآمدن مردم در بقاع متبرکه

فراوانی
درصد

20
40/0

21
42/0

8
16/0

1
2/0

0
0

1/80
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کارکرد همبستگی

شاخص آماری

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین رتبه

ایجاد حس وطنپرستی و ملیگرایانه
از طریق نشاندادن ویژگیهای باستانی
موقوفات

فراوانی
درصد

13
26/0

14
28/0

13
26/0

8
16/0

0
0

2/24

ایجاد حس غرور از طریق نشان دادن
ویژگیهای شاخص معماری موقوفات

فراوانی
درصد

15
30/0

13
26/0

16
32/0

4
8/0

2
4/0

2/33

تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی

فراوانی
درصد

6
12/0

21
42/0

15
30/0

8
16/0

0
0

2/30

گسترش روحیه بسیج اجتماعی

فراوانی
درصد

6
12/0

21
42/0

15
30/0

8
16/0

0
0

2/50

جدول  .6توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب کارکرد همبستگی
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یافتههای جدول ( )6حاکی از آن است که بیشترین میانگین رتبه نمره پاسخ بر حسب کارکرد
همبستگی با  ،2/56مربوط به گویهی (تبدیل احساس مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی) و
کمترین میانگین رتبه نمره پاسخ با  ،1/80مربوط به گویهی (ایجاد همبستگی اجتماعی از طریق
گرد آمدن مردم در بقاع متبرکه ) بوده است.

نمودار .6توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب کارکرد همبستگی

شناسایی عوامل رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف

لوین

درجه آزادی1

درجه آزادی2

سطح معناداری

28/483

15

21

0/000

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

بین گروه

1283/64

23

55/81

14/29

0/000

درون گروه

82/00

21

3/90

----

----

کل

1365/64

44

----

-----

----

جدول  .7مؤلفههای رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف بر مبنای کارکرد همبستگی

همانطور که در جدول ( ،)7آماره  Fبرابر با  14/29و سطح معناداری  0/000است ،همچنین
نتایج آزمون  Tنشان داد که کارکرد همبستگی ،با میانگین  2/33کارکردی است که از میزان
تأثیر کمتری نسبت به میانگین فرضی  3برخوردار است.
سئوال سوم :مؤلفههای رسانهای مؤثر بر مبنای کارکرد آموزشی در ترویج فرهنگ وقف کدامند؟

کارکرد آموزشی

شاخص آماری

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین رتبه

ترویج وقف به عنوان یکی
از مؤلفههای فرهنگ
شهروندی

فراوانی
درصد

16
32/0

13
26/0

17
34/0

2
4/0

2
4/0

2/22

انتقال فرهنگ وقف از
طریق رسانه ملی

فراوانی
درصد

20
40/0

12
24/0

11
22/0

6
12/0

1
2/0

2/12

آموزش وقف سریع و آسان

فراوانی
درصد

9
18/0

19
38/0

7
14/0

9
18/0

6
12/0

2/68

انتقال آموزه وقف به عنوان
یک سنت از نسلی به نسل
دیگر

فراوانی
درصد

11
22/0

14
28/0

13
26/0

8
16/0

4
8/0

2/60
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کارکرد آموزشی

شاخص آماری

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین رتبه

بررسی پیشینه موقوفات
ملی از طریق رسانه ملی

فراوانی
درصد

17
34/0

10
20/0

14
28/0

7
14/0

2
4/0

2/34

معرفی وقف به مثابه یک
رسانه

فراوانی
درصد

19
38/9

10
20/0

8
16/0

9
18/0

4
8/0

2/38

گسترش وقف رسانهای

فراوانی
درصد

15
30/0

14
28/0

9
18/0

5
10/0

7
14/0

2/50

آسیبشناسی وقف

فراوانی
درصد

10
20/0

18
36/0

7
14/0

10
20/0

5
10/0

2/64

جدول  .8توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب کارکرد آموزشی
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یافتههای جدول ( )8حاکی از آن است که بیشترین میانگین رتبه نمرهی پاسخ بر حسب
کارکرد آموزشی با  ،2/82مربوط به گویهی (آموزش وقف سریع و آسان) و کمترین میانگین
رتبهی نمره پاسخ با  ،2/12مربوط به گویهی (انتقال فرهنگ وقف از طریق رسانه ملی) بوده است.

نمودار  .7توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب کارکرد آموزشی

شناسایی عوامل رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف

لوین

درجه آزادی1

درجه آزادی2

سطح معناداری

78/23

15

21

0/000

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

بین گروه

3505/50

23

152/41

376/55

0/000

درون گروه

8/500

21

405

----

----

کل

3514/00

44

----

-----

----

جدول .9مؤلفههای رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف بر مبنای کارکرد آموزشی

همانطور که در جدول ( ،)9آماره  Fبرابر با  376/55و سطح معناداری  0/000است ،همچنین
نتایج آزمون  Tنشان داد که کارکرد همبستگی ،با میانگین کارکرد  3/34و با توجه به باالتر بودن
از میانگین فرضی  3بیشترین تأثیر را در کارکردهای رسانه در ترویج فرهنگ وقف دارا میباشد.
سئوال چهارم  :مؤلفههای رسانهای مؤثر بر مبنای کارکرد تفریح و سرگرمی در ترویج فرهنگ

وقف کدامند؟

کارکرد تفریح و
سرگرمی

شاخص آماری

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین رتبه

معرفی اماکن موقوفه که
با نیت تفریح و سرگرمی
جوانان و سایر اقشار وقف
شدهاند

فراوانی
درصد

21
42/0

6
12/0

13
26/0

8
16/0

2
4/0

2/28

ساخت انیمیشنهای
سرگرمکننده و متنوع از
محل موقوفات مرتبط

فراوانی
درصد

18
36/0

13
26/0

6
12/0

5
10/0

8
16/0

2/44

ساخت مجموعههای مستند
و سریالی با رویکرد وقف

فراوانی
درصد

20
40/0

11
22/0

11
22/0

5
10/0

3
6/0

2/20
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کارکرد تفریح و
سرگرمی

شاخص آماری

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین رتبه

معرفی موقوفات و بقاع
متبرکهای به عنوان یکی از
ارکان گردشگری مذهبی

فراوانی
درصد

20
40/0

15
30/0

10
20/0

2
4/0

2
4/0

2/87

ساخت و معرفی بازیهای
رایانهای

فراوانی
درصد

12
24/0

12
24/0

10
20/0

3
6/0

12
24/0

3/39

جدول  .10توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب کارکرد تفریح و سرگرمی

یافتههای جدول ( )10حاکی از آن است که بیشترین میانگین رتبه نمره پاسخ بر حسب کارکرد
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تفریح و سرگرمی با  ،3/39مربوط به گویهی (ساخت و معرفی بازیهای رایانهای) و کمترین
میانگین رتبه نمره پاسخ با  ،2/20مربوط به گویهی (ساخت مجموعههای مستند و سریالی با
رویکرد وقف) بوده است.

نمودار .8توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب کارکرد تفریح و سرگرمی

شناسایی عوامل رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف

لوین

درجه آزادی1

درجه آزادی2

سطح معناداری

11/76

15

21

0/000

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

بین گروه

1467/74

23

63/81

141/06

0/000

درون گروه

9/500

21

0/452

----

----

کل

1477/24

44

----

-----

----

جدول .11مؤلفههای رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف بر مبنای کارکرد تفریح و سرگرمی

همانطور که در جدول ( )11نشان داده شده است ،آماره  Fبرابر با  141/06و سطح معناداری0/000
است .همچنین نتایج آزمون  Tنشان داد که کارکرد خبری ،با میانگین  1.16کمترین میزان تأثیر را
در بین کارکردهای رسانه دارا میباشد و از میانگین فرضی  3نیز کمتر میباشد.
سئوال پنجم  :مؤلفههای رسانهای مؤثر در ترویج فرهنگ وقف با توجه به عوامل جمعیت شناختی
کدامند؟

عوامل رسانهای مؤثر بر
ترویج فرهنگ وقف

سن

میانگین رتبهها

30-20

22/36

40-31

27/12

50-41

16/25

60-51

22/83

سطح معنی داری

0/102

جدول .12آزمون کروسکال والیس مقایسه میانگین رتبه مؤلفههای رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف
بر حسب سن

نتایج مندرج در جدول ( )12نشان میدهد که بین نمرات مؤلفههای رسانهای مؤثر بر ترویج
فرهنگ وقف بر حسب سن ،تفاوت معناداری وجود ندارد.
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عوامل رسانهای
مؤثر بر ترویج
فرهنگ وقف

جنس

میانگین رتبهها

سطح معنی داری

مرد

22/04

0/115

زن

33/88

جدول .13آزمون کروسکال والیس مقایسه میانگین مؤلفههای رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف بر
حسب جنسیت

نتایج مندرج در جدول ( )13نشان میدهد بین نمرات مؤلفههای رسانهای مؤثر بر ترویج
فرهنگ وقف بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.
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عوامل رسانهای
مؤثر بر ترویج
فرهنگ وقف

تحصیالت

میانگین رتبهها

دیپلم

30/56

فوق دیپلم

17/27

لیسانس و فوق

22/00

دکتری

24/50

سطح معنی داری

0/075

جدول .14آزمون کروسکال والیس مقایسه میانگین رتبه مؤلفههای رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف بر
حسب مدرک

نتایج مندرج در جدول ( )14نشان میدهد بین نمرات مؤلفههای رسانهای مؤثر بر ترویج
فرهنگ وقف بر حسب مدرک تفاوت معناداری وجود ندارد.
 .6جمعبندی و نتیجهگیری

در این پژوهش به بررسی عوامل رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف پرداخته شد .شیوه
اطالعرسانی غیرمستقیم یعنی اطالعرسانی همراه با آگاهسازی از مسائل دینی ،باالخص امور وقفی
و خیریه نقش بسزایی در مسیر ترویج فرهنگ وقف دارد .اطالعرسانی در مورد نقش موقوفات در
بازار بورس و سرمایه میتواند وقف را به عنوان «الگوی اسالمی ارتقای بازار سرمایه» مطرح کند.
بازار سرمایه قادر است به تکوین سایر بازارها کمک نموده و در نتیجه به شکل غیرمستقیم به بهبود

شناسایی عوامل رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف

فضای کسب و کار کمک نماید که این یکی از نیات مهم خیرخواهان و واقفین است ،زیرا یکی از
الزامات بهبود فضای کسب و کار ،تأمین مالی و سرمایه آن است که وقف و موقوفات میتوانند به
عنوان یک منبع پایدار و مطمئن در تأمین سرمایه ،نقش بسزایی ایفا نمایند .با اطالعرسانی صحیح
رسانهها در مورد نقش وقف در بازار سرمایه ،خیرین و واقفین و سایر آحاد مردم از مصون ماندن
نیت خود برای وقف مطمئن میگردند و به نقش مهم وقف در ارتقاء وضعیت اقتصادی بیشتر پی
خواهند برد .در کنار آن علیرغم تصورات مدیران و صاحبان وقف ،معرفی پدیده موقوفهخواری و
موقوفهخواران ،باالخص شخصیتهای حقوقی  ،دارای اولویت باالیی در ترویج این فرهنگ میباشد
زیرا از خصوصیات ذاتی اطالعرسانی ،شفافیت در آن میباشد .وقف امری عامالمنفعه میباشد.
رسانهها از طریق ترویج فرهنگ وقف و باالبردن احساس مالکیت عمومی میتوانند نقشی در
مشارکت و وحدت عمومی ایفا کرده و از وقف به عنوان سرمایه اجتماعی استفاده و نقش آن را
تقویت نمایند ،زیرا به مصداق آیه  2سوره بقره «ازآن خداست هر چه در آسمانها و زمین است»،
لذا همواره یکی از پیشنیازهای مهم اقدامات خیرخواهانه و باالخص وقف ،حس از خودگذشتن و
عد م خودخواهی است که میتواند در قالب ملیگرایی و وطندوستی و یا انسانخواهی و دینداری،
خود را نمایان سازد .طبق نظریات مطرح در حوزه ارتباطات نظیر کاشت ،1استحکام 2و ...رسانهها
میتوانند با تقویت و یا تغییر نگرشها در جهت همبستگی اجتماعی و رشد وقف به مثابه یک
سرمایه اجتماعی ،مخاطبین خود را در جهت گسترش این فرهنگ سوق دهند .با تقویت این حس،
واقف احساس مالکیتی نسبت به دارایی خود نداشته و آن را به صورت امانتی نزد خود میپندارد
که میبایست از آن در جهت امور عامالمنفعه استفاده کند و حق امانت را به جا آورد .البته این
امر مستلزم آموزش نیز خواهد بود ،همانطور که بر اساس نتایج این تحقیق ،آموزش مهمترین و
مؤثرترین رکن کارکردهای رسانه در ترویج فرهنگ وقف است .رسانهها میتوانند با ساخت پیام و
برنامههای آموزشی در مورد وقف سریع و آسان ،مؤثرترین گام را در ترویج فرهنگ وقف بردارند.
همواره یکی از مواردی که باعث میگردد تا خیرین کمتر به سوی وقف تمایل داشته باشند ،تصور
1. Cultivation Theory
2. Reinforcement Theory
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پیچیده بودن مسائل و احکام آن ،چه از باب حقوقی و قانونی و چه از باب فقهی آن است .رسانه
در نقش یک کاتالیزور یا عامل تسهیلکننده ،ارتباط مخاطب را با این مفهوم از پیچیدگی خارج
کند لذا رسانهها بایستی با استفاده از کارکردهای متنوع آموزشی خود ،ساختار این تصور نادرست
را تعدیل و امور وقف را تسهیل نمایند و آموزش وقف سریع و آسان و کم هزینه حتی در قالب
وقف یک جلد کتاب را در جهت ترویج این فرهنگ در برنامههای آموزشی خود قرار دهند .رسانه
میتواند وقف را به مثابه یک ارزش انسانی -اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد فرهنگ شهروندی
ترویج نماید .با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از میراث فرهنگی ایران ،میراث وقف است و
عمر بعضی از این موقوفات بیش از هزار سال است ،رسانهها قادرند با انتقال این میراث از نسلی
به نسل دیگر از گسست نسلی جلوگیری و این میراث کهن که در آن جلوهای از تمدن و معماری
با شکوه ایران و اسالم است را زنده نگهدارند .امروزه و در جامعه مدرن ،موضوع فرهنگ فراغت و
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تفریح ،به یکی از مسائل اساسی و نیازهای اصلی انسانها تبدیل شده است .رسانهها با نشان دادن
برنامههای تفریحی در بقاع و نمایش ظرفیت بالقوه و بالفعل گردشگری مذهبی در امامزادگان
میتوانند مکانی را برای گردهمآمدن تمامی اقشار جامعه و با هر تفکری در جهت فراهم آوردن
شادی و نشاط فراهم کنند .ساخت بازیهای رایانهای یا «بازیهای وقفی» نیز میتواند بیشترین
مخاطب را در طیف سنی جوانان و نوجوانان ،درجهت ترویج فرهنگ وقف دربرگیرد .صنعت پرسود
بازیهای رایانهای ،روز به روز در حال گسترش و پیشرفت است و این نشان از جذابیت آن برای
دایره وسیع مخاطبین پر شمار خود است .ساخت بازیهایی با مضمون خیرخواهی و وقف ،البته
با حفظ هیجانهای الزم میتواند گسترشدهنده این فرهنگ حسنه باشد ،فرهنگی که اگر در
این سنین شکل گیرد ،بیشترین اثر را در پی خواهدداشت.

شناسایی عوامل رسانهای مؤثر بر ترویج فرهنگ وقف
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